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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Frisa a importância de, tal como foi aprovado na Cimeira das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Social, realizada em Copenhaga em 1995, promover uma definição 
mais ampla de pobreza que inclua a privação, a exclusão social e a não participação, 
assim como a noção de um modelo de crescimento social, conforme proposto no relatório 
das Nações Unidas intitulado "Repensar a Pobreza - Relatório sobre a Situação Social 
Mundial em 2010";

2. Solicita que as respostas à crise económica global sejam concebidas por país e região e 
incluam as medidas mencionadas no instrumento de política da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) intitulado "Pacto Global para o Emprego", a fim de 
facilitar o investimento em sectores com elevada intensidade de emprego e não nocivos 
para o ambiente e em sistemas de protecção social;

3. Solicita que todas as medidas de criação de emprego se baseiem na Agenda do Trabalho 
Digno, da OIT, de molde a facilitar uma distribuição equitativa dos benefícios gerados 
pelo crescimento económico; 

4. Salienta que a pequena agricultura baseada em meios de produção descentralizados, 
ecológicos e sustentáveis contribui para a criação de empregos e o desenvolvimento 
sustentável;

5. Pede que seja dada prioridade à educação, à formação profissional, à educação 
tecnológica, à formação profissional, à aprendizagem ao longo da vida, ao acesso ao 
financiamento, à saúde e segurança e aos incentivos à iniciativa empresarial, 
principalmente para micro e pequenas empresas, a fim de criar uma força de trabalho 
sustentável, pondo, ao mesmo tempo, uma ênfase especial nos jovens e nas mulheres;

6. Solicita que todas as políticas de desenvolvimento da UE com impacto na criação de 
emprego e na redução da pobreza se centrem em medidas que requeiram, por parte dos 
governos, da sociedade civil, das empresas, das fundações e das comunidades locais, a 
realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) até 2015; 

7. Solicita o reforço da coordenação política entre a Comissão e os Estados-Membros, para 
evitar que as diferentes acções políticas tenham um impacto negativo na realização dos 
ODM.


